กสพท.ประกาศผลคะแนนสูง-ต่ำเฉลี่ยปี2561แล้ว
นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ค. 2561

กสพท.ประกาศผลคะแนนสูง-ต่ำ–เฉลี่ย 2561 คณะแพทย์จุฬาฯ ได้ สูงสุด 83.5 คะแนน
รองลงมา คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 82.1 คะแนน
วันนี้ ( 26 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท )
ได้ลงนามในประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9 เรื่อง คะแนนสูงสุด ต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา
2561 ผ่านระบบรับตรง ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สูงสุด 68.3 คะแนน ต่ำสุด 62.1
คะแนน เฉลี่ย 63.9 คะแนน ,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงสุด 83.5 ต่ำสุด 72.5 เฉลี่ย 76.0
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ-กรมการแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ สูงสุด 75.9 ต่ำสุด 64.6 เฉลี่ย 67.5
คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สูงสุด 74.7 ต่ำสุด 62.6 เฉลี่ย 65.3 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สูงสุด 67.8 ต่ำสุด 64.3 เฉลี่ย 65.4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)
สูงสุด 63.3 ต่ำสุด 60.1 เฉลี่ย 61.0
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) สูงสุด 75.8 ต่ำสุด 67.8 เฉลี่ย 69.7
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สูงสุด 70.2 ต่ำสุด 67.3 เฉลี่ย 67.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. สูงสุด 82.1 ต่ำสุด 68.5 เฉลี่ย 72.1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) สูงสุด 61.9 ต่ำสุด 59.1 เฉลี่ย 59.7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) สูงสุด 60.3 ต่ำสุด 58.8 เฉลี่ย 59.1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สูงสุด 67.3 ต่ำสุด 61.0 เฉลี่ย 62.9
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)สูงสุด 75.8 ต่ำสุด 61.2 เฉลี่ย 63.4
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สูงสุด 68.2 ต่ำสุด 65.8 เฉลี่ย 66.6
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (เพศชาย) สูงสุด 81.4 ต่ำสุด 60.7 เฉลี่ย 63.7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (เพศหญิง) สูงสุด 67.6 ต่ำสุด 62.7 เฉลี่ย 64.3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี (มทส.) สูงสุด 60.9 ต่ำสุด 60.0 เฉลี่ย 60.5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(มบ.) สูงสุด 63.3 ต่ำสุด 60.6 เฉลี่ย 61.4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สูงสุด 62.7
ต่ำสุด 60.1 เฉลี่ย 60.9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สูงสุด 58.7 ต่ำสุด 57.8 เฉลี่ย 58.2
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สูงสุด 79.4 ต่ำสุด 66.1 เฉลี่ย 69.4 คณะทันตแพทยศาตร์ มม. สูงสุด
69.4 ต่ำสุด 63.6 เฉลี่ย 65.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. สูงสุด 65.5 ต่ำสุด 60.4 เฉลี่ย 61.5,
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. สูงสุด 63.7 ต่ำสุด 60.1 เฉลี่ย 60.7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว สูงสุด 53.5 ต่ำสุด
60.8 เฉลี่ย 62.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. สูงสุด 63.5 ต่ำสุด 59.4 เฉลี่ย 60.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.
สูงสุด 65.5 ต่ำสุด 61.1เฉลี่ย 62.3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มน. สูงสุด 60.9 ต่ำสุด 58.9 เฉลี่ย 59.6
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. สูงสุด 59.8 ต่ำสุด 58.0 เฉลี่ย 58.6
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สูงสุด 58.8 ต่ำสุด 56.1 เฉลี่ย 57.8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สูงสุด

58.6 ต่ำสุด 53.8 เฉลี่ย 54.5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. สูงสุด 60.0 ต่ำสุด 50.6 เฉลี่ย
56.1คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สูงสุด 55.0 ต่ำสุด 53.4 เฉลี่ย 54.1
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มม. สูงสุด 63.0 ต่ำสุด 55.5 เฉลี่ย 56.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ศรีวิชัย สูงสุด 52.5 ต่ำสุด 47.9 เฉลี่ย 50.0 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มทร.ตะวันออก สูงสุด 52.2 ต่ำสุด 49.6 เฉลี่ย 50.8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส )
สูงสุด 54.8 ต่ำสุด 51.2 เฉลี่ย 52.3
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 68.8 ต่ำสุด 54.6 เฉลี่ย 57.8
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) สูงสุด 70.8 ต่ำสุด 55.2 เฉลี่ย 59.0 คณะเภสัชศาสตร์
มม.สูงสุด 62.0 ต่ำสุด 55.4 เฉลี่ย 57.7 คณะเภสัชศาสตร์ มช.สูงสุด 60.2 ต่ำสุด 54.0 เฉลี่ย 56.0
คณะเภสัชศาสตร์ มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 59.5 ต่ำสุด 55.2 เฉลี่ย 56.3 คณะเภสัชศาสตร์
มศว (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) สูงสุด 58.8 ต่ำสุด 55.3 เฉลี่ย 56.5 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ม.อบ) (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 59.1 ต่ำสุด 54.0 เฉลี่ย 55.1
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อบ. (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)สูงสุด 54.4 ต่ำสุด 52.6 เฉลี่ย 53.4 คณะเภสัชศาสตร์
มธ. สูงสุด 598 ต่ำสุด 56.4 เฉลี่ย 57.5 คณะเภสัชศาสตร์ มน.(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 57.0
ต่ำสุด 54.8 เฉลี่ย 55.6 คณะเภสัชศาสตร์ มมส (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 58.6 ต่ำสุด 53.8 เฉลี่ย
54.9 คณะเภสัชศาสตร์ มบ.สูงสุด 56.5 ต่ำสุด 52.1เฉลี่ย 53.6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 58.7 ต่ำสุด 53.3 เฉลี่ย 54.7 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) สูงสุด 58.6 ต่ำสุด 52.5 เฉลี่ย 54.1 และคณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 53.7 ต่ำสุด 48.5เฉลี่ย 50.8.
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

